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Møde den: 20. januar 2014, kl. 8.15-9.30.  

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab  

 

Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen 

Maindal, Jakob Bønløkke, Marie Østergaard Møller, Eva Aakjær, Mie Koch, Mette Møl-

ler, Uddannelsesrådgiver Anette Gjelstrup Johannsen (referent).  

 

Afbud: Vibe Bolvig Hyldgaard, Mads Filtenborg Christensen, studenterstudievejleder 

Martha Monrad/Ulrik Martensen, 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Orientering fra studieleder  

 

Studieleder Mette Vinther Skriver orienterede om afholdt eksamen i Sundhedsøko-

nomi, hvor der var en fejl i et af eksamensspørgsmålene. De studerende fik som kon-

sekvens heraf tildelt 30 minutter ekstra. Studieleder vil indskærpe overfor de eksa-

mensansvarlige undervisere, at det skal være muligt at komme i kontakt med dem, 

når der afholdes eksamen.  

 

I forbindelse med flytning af eksamen i Kvalitativ metode har der været problemer 

med, at den nye eksamensdato faldt sammen med, at en gruppe af de studerende 

skulle på skiferie. Studieleder har aftalt med administrationen at være i tættere kon-

takt vedr. evt. lignende situationer i fremtiden, så dobbeltbookninger forhåbentligt 

kan undgås.   

Studieleder vil udarbejde et forslag til en procedure for flytning af eksamen, herunder 

hvilke hensyn, der vejer tungest når en evt. flytning af eksamen er uundgåelig. 

 

Studieleder har godkendt lektor Henrik Støvring som vejleder på 2 bachelorprojekter. 

 

Studieleder orienterede om forslag til folkesundhedsvidenskabelige seminarfag samt 

valgfag efterår 2014. 

 

 

 

 

3. Orientering fra studienævnsformand 
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Studienævnsformand Niels Trolle Andersen orienterede om, at han afventer informa-

tion fra studieadministrationen om, hvordan studienævnet skal forholde sig i forhold 

til fremdriftsreformen.  

 

Helle Terkildsen Maindal bemærkede i den forbindelse at mulige korrektioner i for-

hold til studieordningen, bør ske i sammenhæng med fremdriftsreformen. 

 

 

4. Studentersager 

 

4.1.  Studienævnet godkendte et erhvervsorienteret projektforløb hos Center for Fol-

kesundhed og Kvalitet, Region Midtjylland som 20 ECTS valgfrit element 

 

4.2. Studienævnet har godkendt fagene Health Inequalities, Public Health Leader-

ship and Management og Law Enforcement and Public Health på University of 

Melbourne hver især som 5 ECTS valgfrie elementer. Fagene godkendes derud-

over samlet som 20 ECTS folkesundhedsvidenskabelige seminarer. Derudover 

kan en kombination af to af fagene godkendes som enten 10 ECTS folkesund-

hedsvidenskabelige seminarer eller 15 ECTS valgfrie elementer. 

 

4.3 Studienævnet godkendte det integrerede kursus Health Promotion I. C. (beståen-

de af fagene Planning and Evaluation of Health programs og Lifestyles and 

Health Outcomes) som 10 ECTS valgfrie elementer. De to fag blev godkendt hver 

som 5 ECTS valgfrie elementer. 

 

4.4. Studienævnet har godkendt følgende fag på Aarhus Universitet som folkesund-

hedsvidenskabelige seminarer: Kropskultur og Krop, medicin og sundhed, hver 

især med 10 ECTS. 

 

 Studienævnet har godkendt faget Træning og Sundhed på Aarhus Universitet 

som et valgfrit element med 10 ECTS. 

 

 Studienævnt har afvist at godkende faget Idræt og Sundhed på Aarhus Universi-

tet som et valgfrit element. 

 

4.5. Orientering  

Der er givet forhåndsmerit for kurset Globalization and Health på  

University of Bologna som valgfrit element på kandidatuddannelsen. 

 

 

5. Indstilling af studerende til Dronningens Rejselegat  

 

Studienævnet drøftede flere mulige kandidater til Dronningens Rejselegat.  
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Det blev besluttet, at studentermedlemmerne skriver nogle linjer om en stude-

rende, hvorefter Helle Terkildsen Maindal udarbejder et udkast til indstilling af 

den studerende. Det blev besluttet, at Helle Terkildsen Maindal og Niels Trolle 

Andersen derefter i fællesskab indsender indstillingen til rådgiver, Liza Strand-

gaard. 

 

Der drøftedes desuden om man burde indstifte en intern pris for at anerkende en 

dygtig underviser eller studerende. Der blev i forbindelse hermed ikke truffet be-

slutning. 

 

 

6. Pædagogisk hæderspris  

 

Studienævnet drøftede flere mulige kandidater til den pædagogiske hæderspris. 

 

Det blev besluttet, at Jacob Bønløkke i samarbejde med Marie Østergaard Møller 

skriver en indstilling. 

 

 

7. Ændringer i studieordningen for bacheloruddannelsen i folkesund-

hedsvidenskab 

 

Studieleder har sammen med kursusansvarlig Poul Bach og Mads Ronald Dahl 

fra MEDU drøftet muligheden for at indføre MCQ-eksamen på kurset Sundhed 

og Sygdom.  

 

Studienævnet ser flere fordele ved denne eksamensform, bl. a. hurtig tilbagemel-

ding for de studerende og mulighed for at indsamle systematisk viden som un-

derviserne kan have gavn af. Derudover giver MCQ-eksamen mulighed for at af-

holde en mere virkelighedsnær eksamen, hvori der indgår billeder og videoklip. 

 

Ændringerne godkendes således, hvilket studieleder melder tilbage til Poul Bach. 

 

8. Evaluering af undervisningen 

 

8.1 Miljø og sundhed F 2013 

 

Studienævnet bemærkede, at der var en for lav andel af de studerende, der deltog 

i evalueringen af undervisningen. 

 

Der blev foreslået, at man ved fremtidige evalueringer satte tid af i undervisnin-

gen hertil. 
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8.2 Introduktion til folkesundhed E 2013 

 

Et flertal af de studerende havde i evalueringen udtrykt, at man oplevede at in-

troduktionen var for lang i forhold til den udbredte opfattelse blandt de stude-

rende af, at der ”bare” var tale om introduktion. 

 

Studienævnet vurderer, at faget er et vigtigt element, der forbereder de stude-

rende i deres videre studie. 

 

Ingen forslag til yderligere tiltag. 

 

 

9. Evt.  

 

Der blev ikke drøftet noget under evt. 


